
tam kénytelen a szimfonikus zene felé
fordulni, holott mi, görögök ebben ke-
véssé vagyunk járatosak. Mi a szimfoni-
kus zene perifériáján élünk, hiszen a
szimfonikus zene szülőhazája Közép-
Európa.

Az az érzésem, hogy a veronai kísérlet
sikeres volt, sőt, kettős volt a siker, mert a
közönség nagy tetszéssel fogadta mind a
zenei feldolgozást, mind a koreográfiai
megoldást. Hálás vagyok az Arena veze-
tőségének, hogy alkalmat adott a mű be-
mutatkozására, és remélem, hogy eljátsz-
hatjuk az önök szép országában is, me-
lyet annyira szeretek!"

A címszerepet táncoló moszkvai Vla-
gyimir Vasziljev valósággal megőrjítette
a közönséget káprázatos alakításával. Az
előadás utána kiváló táncos így nyilatko-
zott a produkcióról: „Sokan látták a Zorba
című filmet Anthony Quinn-nel, és ezt
követően igen sokan akarták előadni a tör-
ténetet mind prózai, mind balettszínpa-
don. Engem Lorca Massine, a nagyszerű
koreográfus és balettrendező, a Gyagilev-
iskola neveltje kért fel rá, hogy táncoljam
el Zorbát a veronai Arenában. Nem tud-
tam még, kik lesznek a munkatársaim, de
gondolkodás nélkül igent mondtam. Az
egész világon ismert Theodorakisz-zene
annyira plasztikus, hogy szinte termé-
szetesnek tűnt: Zorba történetét táncban
is el lehet mesélni. A balett alapját a sir-
taki zenéje képezi, s ez közérthető zene.
A nyugati ízlés részben a klasszikus,
részben a modern baletthez szokott, ezt a
Zorbát azonban egyiknek sem nevez-
hetem. Jelentős mértékben folklórszerű,
s tulajdonképpen kísérlet egy újfajta tán-
cos hatásvilágra.

Szeretném megemlíteni a ma esti siker
többi részesét, kiváló partnereimet is:
Donna Woodot, Rosalba Garavellit,
Gheorge Jancut és Diego Ciavattit."

A siker valóban döbbenetes volt; a
finálét négyféle változatban ismételték
meg, s a tomboló közönség még a negye-
dik után sem akart hazamenni.

ANDRÉ MÜLLER

„Az én fenekemet
ne foglalják aranyba!"

Beszélgetés Claus Peymann-nal

- Az ön igazgatói szerződése a Burgtheater
élén csak három év múlva jár le. Igy hát
már nem örökölheti PeterZadek hamburgi
posztját.
 Nemis állt szándékomban. Oda

Angliából hoztak valami harmadrangú
figurát, Bogdanovot vagy minek
hívják,** mert az vállalta a költségvetés
csökkentését. Ezzel aztán vége is a
hamburgi Schauspielhausnak.
 Meddig akar Bécsben maradni?
 Amíg csak produktívan dolgozha-

tom. Ha tudná, micsoda szarban kell itt
megmártóznom! Ezt a színházat egysze-
rűen Isten nevében le kéne takarni és
lebontani. Az is lehet, hogy már holnap
odavágom az egészet. Vranitzky osztrák
kancellár asztalán már ott is fekszik a
lemondási kérelmem.
 Csakhogy ezzel már többször

fenyegetőzött. Most tulajdonképpen miről
van szó?
 Egy szellőzőberendezésről. A ház-

ban három szellőzőberendezés van; a
hatóság parancsára készültek, és egyik
sem üzemel. s most egy negyediket
akarnak felszerelni. Ez az ország kész
őrültekháza. Itt például az építésügyi
miniszternek személyesen kell felelős-
séget vállalnia egy ládáért, amely a vas-
függöny leereszkedési pályájában áll, és a
szövetségi kancellár dönt arról, hogy

*André Müller, bécsi születésű, jelenleg
Münchenben élő újságíró 1988 márciusában
készítette Claus Peymann-nal, a Burgtheater
két éve kinevezett, NSZK-beli igazgatójával ezt
a mintegy hatórás interjút, melynek rövidített
változata hosszas huzavona után először
májusban látott napvilágot a Die Zeit című
nyugatnémet politikai hetilapban. A Theater
Heute - nyolc, Kurt Waldheimre vonatkozó
különösen éles sor kihagyásával - ez év júliusá-
ban először tette közzé a teljes szöveget.

** Michael Bogdanovval, a különben igen
jelentékeny és elismert angol rendezővel és
színházvezetővel a Theater Heute következő,
augusztusi száma közölt interjút, melyben az
újságíró Bogdanov véleményét firtatja Pey-
mann nyilatkozatáról. Bogdanov elegánsan
válaszol: „Nos, Claus Peymann, ha formában
van, nagyszerű rendező. Nem kellene, pusztán
a szenzáció kedvéért, ilyesmiket mondania.
Én csak egyetlen lehetőséget látok a revansra:
elsőrangú előadásokat kell produkálnom. Ha
valóban harmadrangú rendező-nek
bizonyulok, akkor a hamburgiak hamar
kiadják majd az utamat." (Sz. J.)

elszívhatnak-e az előszínpadon egy ci-
garettát. Az ilyen mérhetetlenül banális
rémségeken fogok elvérezni.
 Vagy pedig arra koncentrál, ami iga-

zán lényeges.
 Az a láda lényeges volt, és az volt a

cigaretta is. Egy rendező számára az
ilyen kérdések sorsdöntőek. Hamburg-
ban majdnem ejtettem egy előadást, mert
nem akartak hozzájárulni egy háromezer
márkás evőeszközkészlethez. Thomas
Bernhard öngyilkos lesz, ha két gépelési
hiba eltorzítja a szövegét.
 Bernhard író. Önnek viszont embe-

rekkel van dolga.

 Hol itt a különbség?
 A szöveg korrigálható, az emberek

nem.
 Ilyesmi nincs is szándékomban. Na-

gyon kedvelem az improvizálást, más-
részt viszont kiirthatatlan vágy él ben-
nem a tökélyre. Ez az én problémám.
Szeretem a spontaneitást, de, bár erről
nem volna szabad beszélnem, a próbá-
kon kényúrként működöm. Ha nem megy
a színész fejébe az, amit elképzeltem, a
legabszolútabb és legbrutálisabb erő-
szakkal élek, az ordítástól az öldöklésig.
Minden ellenállást megtörök, és tudom,
hogy a többi rendező pontosan ugyanígy
jár el.
 Kollégája, Tábori György azt mondja,

ő a szelíd módszer híve.
 Egy szavát se hiszem el. Munka

köz-ben Tábori is kész szörnyeteg. Első
osztályú zsarnok, aki semmiben nem
enged.
 Csoda, hogy a színészek eltűrik ezt.
 Hiszen az ő javukat szolgálja. Oda

Thormeyer, Vihar-rendezésem Miran-
dája, azért olyan remek színésznő, mert
eltűrte, amit műveltem vele, ahogy meg-
kínoztam és a kétségbeesésbe kergettem.
Szörnyű volt, de így jutott el néhány
valóban megrendítő pillanathoz, és ez az
előadás történelmi dátumnak bizonyul
majd pályáján. Sajnos a kritikusok mind-
ebből az égvilágon semmit nem értettek
meg.
 Az előadást alaposan lerántották.
 Igen, a sárga földig. A német szín-

házban csak Feydeau-n vagy Ayckbour-
nön szabad nevetni, máshol nem tűrik el.
A komorságot propagálják, és ez engem
mélységesen lehangol. Lerántották már a
Richardomat is, kizárólag Voss urat
dicsérték. Ugyanígy jártam a Téli regével
is. Ezért aztán gondolkodom, megren-
dezzem-e egyáltalán az Ahogy tetsziket,
amelyre készültem.
 Kár lenne, ha lemondana róla.



- Tudom, le kéne ráznom magamról
ezeket a hatásokat. Csakhogy ez nem
könnyű. Az ilyen támadások beépülnek
az ember lelkébe. Bármennyire megvetem
a színikritikusokat, még emberileg is,
tény, hogy tevékenységük következtében
az ember a saját munkáját is torzultan
kezdi látni. Figyelje csak meg, milyen le-
törten szaladgál Heyme; Peter Stein pedig
nem nyúl többé Shakespeare-hez.

 Stein azt mondja, ő már nem olvas
kritikákat.

 Ezt nagyon is megértem, de mit
használ ez? A Vihar megsemmisítő
kritikái után nehéz volt a színészeket ismét
olyan hangulatba hozni, hogy ki tudjanak
lépni a színpadra. Az embereknek
szükségük van szándékai k
visszaigazolására. Korábban, amikor még
dicsértek, és épp rossz állapotban voltam,
magam köré raktam a padlóra vagy húsz
Theater Heute-számot, és így, valósággal
kamasz módjára hoztam tűzbe magam.
Hiszen az ember minden ébredéskor
fölteszi magának a kérdést, van-e
egyáltalán értelme annak, amit csinál.

Mások pszichiáterhez járnak. . .

 Önnek volna választási lehetősége?

 Ezt nem tudom. Ebben a szakmában
 és ez szerencse - kevés alkalmam van,
hogy önmagamról gondolkodjam. Mások
pszichiáterhez járnak, hogy megismerjék
magukat. Ez engem nem érdekel.

 Talán tart attól, amit megtudhatna?

 Mire gondol?

 Például lelke titkos szakadékaira.
 Ilyen szakadékaim nincsenek, leg-

följebb az, hogy tiltakozom a felnőtté válás
ellen. Igaz, mióta betöltöttem az ötvenet,
már nem hordok farmert, de az álmaim
még mindig gyermekálmok. Szakadatla-
nul azt álmodom, ébren is, hogy az élet
mese, melyben a jó egyértelműen jó, a
rossz pedig rossz, és feltétel nélkül abból
indulok ki, hogy ez az álom jogos, azaz
ha muszáj, teljes brutalitással és teljes
rafinériával kiállok mellette.

 Meglehet, hogy épp a Shakespeare-
rendezésekhez ez hamis alapállás.

 Ezt nem hiszem. A Viharban
Shakespeare is álmodik. Ez a darab
látomás egy jobb világról.

 Ez igaz, csakhogy a látomás
megvalósításához bevetett eszközök - a
csel, a csalás, az elnyomás - pesszimista
világszemléletet sugallnak.

 Nekem erről más a véleményem.
Prospero úgy viselkedik, mint egy rendező

Claus Peymann

a próbán. Az elnyomás csak célja elérését
szolgálja. Csak az eredmény számít.
 Vagyis a cél szentesíti az eszközt?
 Bizonyos fokig igen. Ha az ered-

mény szar, akkor persze nem. De ha az
eredmény hozzájárul a társadalom pozitív
irányú megváltoztatásához, akkor utána
már senki sem kérdi, hogyan is érték el.
 A politikában ez végzetes álláspont

lenne.
- Csakhogy én nem vagyok politikus.

Én nem vonok ilyen párhuzamot. Ha ön
titkon azt a koncepciót forgatja a fejében,
hogy engem potenciális diktátornak és
szörnyetegnek állítson be, akkor tragikus
tévedésben van.
 Hiszen maga is diktátorként jelle-

mezte önmagát.
 Igen, a próbán. Ez nem jelenti azt,

hogy a valóságban is így viselkedem.
 Mert nincs rá alkalma.

 És nem is lesz soha.

 Ezt nem lehet tudni.

A „Waldheim-csók"

- Ez igaz. Elvégre egy városban élek Kurt
Waldheimmel, és csak kétszáz méter vá-
laszt el az irodájától. De máskülönben
semmi nem köt össze vele. Bár épp a
minap meglepő módon nyakon csókolt.
 Ön tréfál!
 Szó sincs róla. Hátulról odalopako-

dott hozzám. Epp egy vendégemmel ül-
tem az Imperial-szállóban, mikor egyszer
csak hátulról nekem jön az államelnök, és
megcsókol. Hogy azt mondja, látta a
Richardot, és gratulálni akart. A felesége
is el van ragadtatva, a lánya pedig még soha
ilyen jó Richardot nem látott. Valósággal
önmagára licitált lelkesedésében. A ven-
dégem egészen el volt hűlve.

 Kellemes volt ez önnek?
 Mit tehettem volna? Meg lettem

erőszakolva.

- A nyilvánosság előtt ön eddig tartóz-
kodóan viselkedett a Waldheim-ügyben.

 Igen, hiszen csak hasznára válnék,
ha egy a politikai baloldalhoz tartozó
ember szidalmazná. De munkásságom-
ban már foglalkoztam a témával.

 Amikor bemutatta Hochhuth A hely-
tartóját?

 Például.

 Ön szerint jó darab A helytartó?

 Nem, pocsék darab, és magam soha
nem is rendezném meg. De most pazarul
illett a helyzethez, jobban nem is lehetett
volna reagálni rá. Ebben az országban,
melynek katolikus személyi politikája az
égig bűzlik, ahol a katolicizmus leple
alatt mindent legalizálni lehet, ez a darab
volt az egyetlen erkölcsileg helyes válasz,
kivált a pápai látogatás évében.

 Erről azért lehetne vitázni.

 Mennyiben?

- Az igazi moralista önmagában keresi a
gyilkost, nem pedig másokban.

 Ebben teljességgel egyetértünk. Ezért
van az, hogy Shakespeare a drámairoda-
lom Himalájája. Az ő darabjaiban a gyil-
kosok többnyire belőle magából épül-
nek. Hochhuth ezzel szemben gyenge
zsurnaliszta, a legjobb esetben is kolpor-
tázs-szerző.

 Mert vádlóként lép fel, anélkül hogy
önmagát is leleplezné.

- Pontosan.

 No de hát ön is ezt teszi.

- Szó sincs róla, én a munkámban
szakadatlanul leleplezem magam. Bern-
kard Színházcsinálójában egy rabiátus ön-
megvalósítót vittem színre, aki nagyzási
hóbortban szenved, despotikus, egyszer-
smind idealista Don Quijote, s mint ilyen,
megbukik az osztrák falvakban. Ez a fi-
gura nagyon hasonlít rám, és magam is
fájdalmasan döbbentem rá, micsoda házi
zsarnok, micsoda emberpusztító egy alak
vagyok. Epp ezek az engedélyezett önle-
leplezések teszik a művészetet oly cso-
dálatossá. Még Bernhard koncentrációs
táborbeli őrében vagy SS-legényében is
önmagam egy részét ábrázolom. Ennyi-
ben persze igaza van: valóban szunnyad-
nak bennem alig felmérhető titkos mély-
ségek. Elvégre minden színházi próbán az
ember legiszonyatosabb, leggyilkosabb
vonásai nyilatkoznak meg, de nem úgy,
hogy a színészek nyüszítve vonaglanak a
földön, és hülyén üvöltöznek. Ezt a fajta
exhibicionizmust, amit a modern szín-
házzal összetévesztenek, Táborinál lehet



megtalálni, ilyesmi nekem eszem ágában
sincs; akkor inkább megyek, és egy jót
szeretkezem.

Az auschwitzi szappan

- Milyen erkölcsi alapelvek szerint nevelték?
 Fogalmam sincs. Azt hiszem, vala-

hol a sporttal függött össze a dolog.
Apám tornász volt, 1936-ban olimpiai
aranyérmet nyert. Srác koromban futbal-
loztam, méghozzá remekül. Fantasztikus
gyorsan futottam, és kétlábas lövő
voltam.

 Édesapja folytatott politikai
tevékenységet?
 Náci volt, Obersturmbannführer,

szakmája szerint tanító; az úgynevezett
emberileg tisztességes nácik típusához tar-
tozott. A Kristályéjszakán ugyan ő is ki-
vonult, de zsidó barátainak üzlete elé őr-
séget állított, hogy bajuk ne essék. Anyám
pedig félig antifasiszta volt. Amikor jú-
lius 20-án a londoni BBC-ből értesült a
Hitler elleni merényletről, az ablakból ki-
áltozta, hogy megdöglött a disznó, és le is
tartóztatták. Szóval ami az alapelveket ille-
ti, meglehetősen tudathasadásos voltam.
Tudtuk, hogy vannak táborok, ahol zsidó-
kat ölnek. Mi is kaptunk az auschwitzi
szappanból. Ennek ellenére reményked-
tünk a győzelemben. A villanyvezetékek
póznáin lelőtt amerikaiak holttestei lóg-
tak. Az ilyesmit egy gyerek félig szoron-
gással, félig kalandromantikával eltelve
éli meg. Éjjelente indián fogadalmakat
tettünk az ellenség ellen.

 Befolyásolták-e tapasztalatok a szak-
mai fejlődését?
 Legalábbis ahhoz vezettek, hogy va-

lamit meg akarjak változtatni.
- A művészet révén?
 Igen, a művészet révén. Mondhatja,

hogy hülye vagyok, de hiszek a színház-
ban mint erkölcsi intézményben. Hiszek
abban, hogy a művészet képes az ember
nevelésére, mert a jó művészet az igazság
megtalálásával foglalkozik, méghozzá
élvezetes módon. A színház azért van,
hogy ünnepi alkalmakat teremtsen, ahol a
jót, az igazat és a szépet celebrálják.

 Gyönyörű megfogalmazás, csak saj-
nos a szép nem mindig jó, az igaz pedig
gyakran csúnya.
 Az istenért, ezt magam is tudom.

Ismerem a háború szépségét, egy lovas-
sági roham lenyűgöző hatását. Tudom,
hogy a legszebb repülő a hadi repülő.
Nyárspolgár lennék, ha azt állítanám, hogy
a háború iszonyatát már a formája is
leleplezi. Tudom, hogy egy hadgyakorlat

precizitásában is van művészi elem - mint
egy jól megrendezett balettben. Es én
szeretem a precizitást. De még ezek a
felismerések sem foszthatnak meg opti-
mizmusomtól.

A színház, a hazugság és a morál
 „a pénz nem érdekel"

 Nézi a televíziót?
 Igen, a híradót. Megnézem, és bele-

foglalom a munkámba. Hat rám az ijesztő
élmény, ahogy izraeli katonák a működő
kamera előtt törik el palesztinok karját.
Ez állandóan a szemem előtt lebeg. Ezzel
a rémülettel megyek a próbára.
 De azért ez nem bénítja meg.
 Ellenkezőleg, szárnyakat ad. Meg-

próbálok egy ellenvilágot felépíteni. A
színház mindig ellensége volt az állam-
nak és barátja az embernek. Nevetségessé
tesszük a hatalom birtokosait. Le-húzzuk
róluk a nadrágot. Engem nagyon érdekel
az emberi hazugság. Figyelem, hogy néz
ki Helmut Kohl, mikor épp bátornak
mondja magát, holott a valóságban gyáva.
Engem Kurt Waldheimnél egy pillanatig
sem az zavar, amit a háborúban művelt.
Ezt egyáltalán nem veszem tőle zokon.
Ki tudja, én hogy viselkedtem volna
akkor. En azt veszem rossz néven, hogy
hazudik. Ez az, ami diszkvalifikálja. Es
ebben nem ismerek irgalmat.
 Mindazok után, amit itt kifejtett, nem

arra kellene törekednie, hogy őt jobb belá-
tásra bírja?
 Na tudja, olyan marha azért nem

vagyok, hogy ezt lehetségesnek tartsam.
 Örül, hogy lelkesedik az ön színhá-

záért?
 El kell viselnem. A mi szakmánk

nagy dilemmája az, hogy előadásainkkal
provokálni akarjuk az embereket, de
ugyanakkor csalódottak vagyunk, ha nem
tapsolnak. A könyv megmarad, de az én
rendezéseim mulandók. Ha provokálunk
is, tetszenünk kell a közönség-nek. A
Koldusoperát épp az a polgárság fogadta
a legnagyobb ujjongással, amely ellen
irányult. Ha egy fasiszta megnéz egy
Brecht- vagy Lessing-darabot, ugyan-
olyan fasisztaként jön ki a színházból.
Ezzel teljes mértékben tisztában vagyok.
 És mégis makacsul állítja, hogy a

szín-ház megváltoztatja az embereket?

 Nem tehetek mást.
 De hiszen ez abszurditás.
 Meglehet. Akkor szimpla bolond

vagyok. Nem bánom. Szükségem van az
illúzióra, hogy azzal, amit csinálok, hoz-
zájárulok a társadalom erkölcsi átalakí

tásához. Különben fel kellene adnom a
hivatásom.
 Nem elég önnek, hogy örömét leli

munkájában?

 Nem, az kevés volna.
 A jó fizetés is ösztönözhetné a kitar-

tásra. Mint igazgató, évi kétszázezer már-
kát kap, s hozzá még rendezésenként kere-
ken negyveneztet.
 A pénz nem érdekel. Ott van a bank-

ban, azt se tudom, hol. Az biztos, hogy a
drága rendezők közé tartozom. Van egy
tizenöt éves fiam. Mikor az iskolában
elmesélte, mennyit keresek, nagy res-
pektust aratott. De nekem ez semmit sem
jelent. Nincs se autóm, se jachtom, se
házam Olaszországban. Tehát az biztos,
hogy nem a pénz kedvéért foglalkozom
színházzal. Az ember gyakran nem is
tudja, miféle okok kötik valamilyen
hivatáshoz.
 Talán az, hogy valamivel elterelje a

figyelmét.
 Meglehet. Valósággal menekülök a

próbákra. De ezzel nem foglalkozom. A
szakmám bizonyos mozgáskényszerrel
jár, s ez nem engedi, hogy köldöknézésbe
süppedjek.
 Mit szokott csinálni, ha egyedül van?
 Olvasok. Viszonylag művelt ember

vagyok - egyszer ezt is ki kell mondani -,
sokkal műveltebb, minta legtöbb rendező.
 Művelt, de gondolatoktól mentes.
 Hát nem nagyszerű ez? Folyton

alkotok, teremtek valamit. Miért változ-
tassak ezen? Hiszen teljesen mindegy,
hogy a munkám miféle kétségbeesésben,
bizonytalanságban vagy szorongásokban
gyökerezik. Az a vágyam, hogyne kelljen
felnőnöm, részben harc is, hogy ne kell-
jen mindenről tudomást vennem. Én nem
szégyellem a pelenkámat. Lehet, hogy
közben életem realitásainak egy részét
elfojtom - de hisz ez nagyon is szép dolog.
Voltaképpen mit akar kiszedni belőlem?
 Rá akarom bírni, hogy gondolkozzék.
 Hiábavaló fáradság. Nincs olyan haj-

lam bennem, hogy mindent a végső rész-
letekig tisztázni akarjak. Az én életem
szempontjából ez nem is lenne praktikus.
Rendezni akarok, vezetni akarom ezt a
színházat. Aki azt tűzte ki célul, hogy a
Burgtheater igazgatója legyen, amúgy is
szükségképp hibbant elméjű. Ez a ház
tízmillió négyzetmilliméterből áll.
Mindennap megpróbálom, hogy közülük
ötöt jobbá tegyek. Látta a színház
bejáratát? Korábban koszos lyuk volt.
Most világos, transzparensek, szép fény-
képek díszítik.



- Hisz ha csak ennyi lenne az egész!
 Mindenesetre ez is nagyon sok. Sze-

retném, ha mindenütt minél több szépség
születnék. Miért ne létezne társadal-
munkban egy hely, ahol a valóság törvé-
nyei bizonyos időre hatályukat vesztik?
Este fél nyolc és tizenegy között itt a
lehetetlen megy végbe, az álom, az illúzió
vagy akár a gyönyörűséges gyilkosság is.
Mi ülünk a nézőtéren, és örülünk, hogy a
színpadon egy bűntett megy vég-be. A
színház bizonyos értelemben ex-
territoriális terület, amelyen kicsiben a
világ ismétlődik meg, csak mélyebben,
teljesebben, valamivel áttekinthetőbben.
Régen az emberek a medvevadászattól
féltek, így hát eljátszották a medvét. Ma a
gyerekek, mielőtt orvoshoz mennek,
doktor bácsit játszanak. A színház mindig
is része volt az emberi életnek, és az is
marad - elpusztíthatatlan, halhatatlan,
semmi mással nem pótolható.

 Ez mind nagyon szép, csak épp a leg-
több ember egész életében a lábát se teszi
be egy színházba.
 Ez tévedés. Látogatottságunk kilenc-

ven százalék fölött jár. Ez napi ezerötszáz
nézőt jelent, ami egy évben ötszázezer.

 Az is csak egy kisebbség.
 De igen magas minőségű. Az a ha-

tás, melyet én a színház révén elérek,
sokkal mélyebbre hatol, mint Becken-
bauer úr szőröstül-bőröstül, vagy Carrell
vagy Wussow urak szórakoztató vacakjai.
Elvégre én nem A klinikával konkurálok.
Egy elmagányosodásra beállított
társadalomban, ahol az emberek a tévé
előtt szunyókálnak, berúgnak és ropit
zabálnak, én közösségi élményt kínálok,
közös megrendülést, közös nevetést. Nem
egy előadásomon az emberek alig bírják
visszafojtani a hangos zokogást.

 Wussow még tagja a Burgtheaternek?
 Az itteni rendelkezések értelmében

felmondani nem lehet neki. De a színpad
számára elveszett. Legföljebb talán még a
„dilemmába került" vagy a „botcsinálta"
orvost játszhatja el. Hiszen még ha csak
úgy civilben beül a kávéházba, az ember
akkor is ráképzeli a fehér köpenyt.
Tartósan szabadságolom.

Színészekről, Bernhardról,
Gobertről, Kroetzről,
Steinről, Zadekről.. .

- Egyébként javult a viszonya az eredeti
együttes tagjaival?
 Soha nem is volt rossz. Wussow is

mindig nagyon kedves hozzám. Az
egyet-len probléma az, hogy Bécsben,
mielőtt

én idejöttem, soha nem próbáltak komo-
lyan. Soha nem került sor igazi találko-
zásra az előadás szellemével, vagyis a
rendezővel. Manapság még Németország-
ban is uralkodik az irányzat, hogy a szí-
nészeket túl komolyan vegyék. A színé-
szek persze fontosak, mindig is azok vol-
tak. De a nagyképűség, mellyel jelenleg a
terepet uralják, szerintem túlméretezett.
Egy Bernhard Minetti nagyzási mániáját
alig bírom elviselni. Ha felhívom, csak
beszél, megszakítás nélkül. Most már ren-
dezni is akar. A tavasz ébredését.

 Emlékirataiban Minetti felpanaszol-
ja a színészek tehetetlenségét, azt, hogy sem-
mi befolyásuk a műsortervre és a szerep-
osztásra.
 Jaj, tudja, mennyi ebben a koketté-

ria? A színészek gyakran nagyon ostoba
emberek. Esténként ők a királyok, próba
közben viszont a rendező dirigálja vagy,
bánom is én, manipulálja őket. Ez a hasa-
dásos állapot gyötri őket aztán szüntele-
nül. Én a magam részéről a bátorságukat
csodálom, azt, hogy ki mernek lépni a szín-
padra. Engem összetörne a félelem. Belő-
lem egyfelől hiányzik az irodalom szellemi
nagysága, az írás tébolya. Egy Thomas
Bernhardnak feltétel nélkül alárendelem
magam, mert tudom, az én muníciómból
nem futja ilyen teljesítményre. Másfelől
viszont hiányzik belőlem a játékhoz szük-
séges hősiesség és ostobaság. Boy Gobert,
isten nyugosztalja, egyszer azt mondta:
negyven év után végre rájött, nem az ő
hivatása, hogy reggel azért keljen fel, hogy
este piros pemzlivel összekenjék a képét.

 Keserű mondat.
 Igen, de telibe találja a problémát. A

színész a médium, és mi vagyunk a szer-
vezők. Mi szervezzük meg a színházi
estét, a maga összes trükkjével és herce-
hurcájával. Néha félig-meddig költők is
vagyunk. Korábban a szerző egy személy-
ben rendező is volt. Moliére és Shakes-
peare csodálatosan egyesítette magában a
kettőt. Később ez sajnos kettévált.

 Miért sajnos? Ha ez a helyzet

visszaállna, ön elveszítené a kenyerét.
 Ilyen gondom nincs; az én nemze-

dékemben ez nem fog visszatérni.
 Pedig vannak ellenpéldák. Kroetz ír,

rendez, és újabban színészként is sikeres.
 Kroetz szerintem szörnyű hibát kö-

vet el: felnőtté válik.
 Nem lehet, hogy ez csak póz?
 Az ő érdekében szeretném ezt re-

mélni. Ismeri utolsó darabját, A költő
mint disznót, ezt a felböfögött szöveget,
melyben szentimentálisan és exhibicio-
nista módon önmagáról ír? Rémes!

 Ami azt illeti, ön se kevésbé szenti-
mentális.
 Ez igaz, de ki is nevetem magam

érte. Amellett félénk vagyok. Szeretek
támadni, de soha nem lennék olyan érzel-
gős, hogy a belső életem így kiadjam. Az
én neurózisaim nem termékenyek, az én
zuhanásaim nem témák. Mindezt inkább
titokban tartom. Hiszen nem vagyok
politikus, aki a nyilvánosság előtt lép fel.
 Vagyis a politikusok tárják fel neuró-

zisaikat?
 Legalábbis legyen bennük annyi bá-

torság, hogy gyengeségeiket ne rejtsék
véka alá. Mikor Otto Schily a Bundestag-
ban sírva fakadt, az nagy pillanat volt. Én
nagyszerűnek találtam, hogy valaki ily
módon fejezze ki fájdalmát és bűntudatát
a németek bűnössége fölött. Az én nagy
pillanataim a színpadon láthatók. Olyan
rendezőnek tartom magam, aki-nek a
rendezései, még ha félresikerül-nek,
akkor is a legjobbak közé tartoznak. Nem
vagyok olyan szuperintelligens, mint
Peter Stein, bár Stein olvasatai sokszor
ijesztően gyengék; nem ismeri fel a
darabok minőségét, e téren gyakran
téved. De a próbán ő a német színház
egyetlen világbajnoka. Az én előadásai-
mat lehet szeretni; az övéit mindig cso-
dáltam. Az első hely az övé!
 És hol foglal helyet ön?
 Nem osztok bizonyítványokat, csak

azt akarom mondani, hogy mindig tisztá-
ban vagyok munkám fogyatékosságaival.
 Zadeknek milyen osztályzatot adna?
 Zadek számára a színház szórakoz-

tatóüzem. E téren alapvetően különbö-
zünk. Ő még mindig annak a dühös fiatal
anarchistának álmodja magát, aki a me-
rev hamburgi Schauspielhausból feslett
bódét csinál. Micsoda tragikus tévedés!
Jól ismerem őt; ő a legnagyobb gyerek
valamennyiünk közül. De én nem aka-
rom mindezt értékelni. Hiszen az embe-
rek nagyon különböző indítékokból csi-
nálnak színházat. Az én hajtóerőm a fel-
háborodás. Furcsa módon én olyan hülye
vagy szűk látókörű vagyok, hogy újra meg
újra hagyom magam kiborítani. Mások-
nak az alkohol kell. Elképesztő, mennyi
az alkoholista ebben a szakmában.

Nők, szerelem,
öngyilkossági kísérletek

- Ön nem iszik?
 Éjjelente igen, de mértékletesen.

Időnként Goethe is borozott. Ötven fölött
minden művész helyzete ugyanaz. Egész
életében csak kötődni próbált valami-



hez, és most itt ül, és belátja, hogy ez so-
sem sikerülhet. Nem termettünk család-
apucinak és házikótulajdonosnak. Meg-
szállottságunk ezt nem teszi lehetővé.

De hiszen ön házasember.
- Igen, de évek óta külön vagyunk. A

feleségem Berlinben él. A fiunk nélkülem
nőtt fel. A házasságom azért jött lét-re,
mert így juthattunk olcsón lakáshoz.

 Ma a társulatból válogatja

élettársnőit.
 Ez már így adódik. Nem titok, hogy

hosszú éveken át Therese Affolter szí-
nésznővel volt viszonyom.

 Utána jött Julia von Sell.
 Jól van informálva. Elismerem,

olyan ember vagyok, aki nem bír nők
nélkül élni. Nem viselem el, hogy
egyedül ébredjek, az elalvásról nem is
szólva. Félek az egyedülléttől.

 Nem okoz problémát, hogy szeretői-
nek egyszersmind a főnöke is?
 Dehogynem, és a dolog mindig ka-

tasztrofálisan ért véget.
 Elhagyták?
 Istenkém, hát hogy is mondjam?

Mi, férfiak szörnyű disznók vagyunk. En
fel-tétlen hűséget várok el, de magam
hűt-len vagyok. Ennek ellenére
fájdalmas, mikor a nő végül is elmegy.
Két évre volt szükségem, hogy a
Theresétől való elválást kiheverjem.

 Eszébe jutott már, hogy eldobja ma-
gától az életet?
 Igen, de biztosan ügyesebb lettem

volna, mint Peter Handke, aki kiokádta a
tablettákat. Neki is hasonló problémái
voltak. Mikor elvált Libgart Schwarztól,
nem derült égből csapott le a villám.
Folyton megcsalta más nőkkel, aztán bá-
mult, mikor a nő otthagyta. Libgart Düs-
seldorfból hozzám menekült Frankfurt-
ba, és aztán viszonya lett Adam Seide
költővel. Handke nem tudta, hol van, és
az Interpolt is bekapcsolta a kutatásba.
Azt hiszem, a könyvei egyfajta önterápia
eszközei: így hozza rendbe az életét.
Amit most ír, annak egy részét alig bírom
elviselni. Valósággal megindítóan reak-
ciós a gondolkodása. Ezen az úton már
nem tudom követni őt.

Thomas Bernhard és Heiner Müller:
„földesúri típusú anarchisták"

- Vannak-e, Thomas Bernhardtól eltekint-
ve, olyan írók, akikről pozitívabb dolgok
jutnak eszébe?
 Nos, szerintem Bernhard valószínű-

leg a jelenkor legnagyobb írója, éppen
mert olyan sokat tár fel szerelmi kapcso-

latairól. Ezt ugyan sokan vitatják; azt
állítják, darabjaiban mostohán bánik a
nőkkel. Ostoba fecsegés! Botho Strauss,
aki ugyanezt a témát dolgozza fel, több-
nyire giccset termel, míg Bernhard a szó-
ban forgó kapcsolatok igazságát és ellent-
mondásait mutatja be, mert tudja, hogy a
szerelem az, ami, tudniillik hatalmi harc.
Az egyik beszél, a másik hallgat. Hogy is
lehetne másként? Alapjában véve mély-
ségesen morális szerző. En túl derűs
ember vagyok ahhoz, hogy egész életem-
ben cinikusakkal vesződjem.

 Heiner Müllert kedveli?
- Becsülöm őt, noha aki közelebbről

ismeri, tudja, hogy egészen egyszerű,
derék ember ő, egyfelől forradalmi száj-
hős, másfelől tipikus kispolgár, tekin-
télytisztelő, aggályoskodó, az ember alig
hinné el. Titokban mindketten, Bernhard
csakúgy, mint Müller, konzervatívak,
afféle földesúri anarchisták, csak hát
Bernhard jobban tud írni.

 Müllernek minderről egészen más a
véleménye.

 Nem, szerintem ő is tudja. Szerény,
tisztességes porosz költő ő, és mint ren-
dező már-már együgyű. Láttam dolgozni
Bochumban. Engem mellesleg borzasz-
tóan csodál, miközben Bernhard meg-
semmisítő támadásokat intéz ellenem.
Támadja a darabválasztásaimat, nem egy
előadásom minőségét is. De hálás va-
gyok neki érte, mert túlságosan hajlamos
vagyok rá, hogy bedőljek a bécsi hízelgé-
seknek.

 Miféle hízelgésekre gondol?
 Á, tudja, mint a Burgtheater

igazgatója, alighogy beteszem a lábam
valami nyilvános helyre, máris az
asztalon az arany vendégkönyv. Nincs
olyan hivatal se, ahol rögtön soron kívül
előre ne engednének. Ilyen
alárendeltségi mentalitást egész pályám
során nem értem meg, jó reggelt,
igazgató úr, isten hozta, igazgató úr,
borzalmas.

A „hullaszagú"
osztrák engedelmesség
 hogyan lesz valakiből
a Burg igazgatója?

 Nem lehet, hogy ez voltaképpen csak a
lenézés álcázása?
 Nem, ez maga a hullaszagú enge-

delmesség. Látom én, mi zajlik körülöt-
tem. Benning, az elődöm, istenként tró-
nolt itt, a gépírócicusok csak úgy röpdös-
tek körülötte. Ezt megpróbálom leállí-
tani. Ma az igazgatósági ülések nyilváno-
sak, a döntéseket közösen hozzuk. Nem

vagyok az a mennydörgő színházi hatal-
masság, akinek némelyek tartanak.
 Különös, hogy még mindig ennyire

hamisan értékelik.
 Ez azért van, mert kényelmetlen va-

gyok. A slendriánságot nem tűröm. Pro-
totípusa vagyok mindannak, amit Auszt-
riában voltaképp nem bírnak elviselni:
csökönyös vagyok, amellett a primitívsé-
gig megszállottja a kötelességtudatnak.
Engem bárhová odaállíthatnak azzal az
utasítással, hogy ezt most tisztességesen
megcsinálod - és én meg is csinálom.

 Eszerint ön típusa a cinkos útitársnak.
 Ha úgy tetszik, az vagyok, de

olyan, aki az élen halad. Csak
kényszerből lettem színigazgató, mert
azok az igazgatók, akik alatt dolgoztam,
mind alkalmatlanok voltak. Nagel még a
próbák egyeztetésére se volt képes. Erre
azt mondtam, az ég szerelmére, akkor
inkább csinálom én magam.
 Szerencsére kapott is ajánlatokat.
 Ez valóban bámulatos, mert soha

nem viselkedtem opportunista módon,
soha nem spekuláltam. Ahelyett, hogy
szavakban lelkesedtem volna Ulrike
Meinhoffért, küldtem a stammheimi
börtön-be ötszáz márkát egy nyitott
fogorvosi számlára. Mások behúzták a
farkukat. Én az egész világ előtt kiálltam
amellett, hogy a terroristanők is
emberek.

 Ártott ez a karrierjének?
 Filbinger a tévében gyűlölködve

követelte a fejemet. Mindenütt emberek
lestek rám, hogy agyonverjenek. Négy-
ezer levélben követelték, hogy küldjenek
gázkamrába. Ki kellett költöznöm stutt-
garti lakásomból. A tüdőbajom ismét
előjött. Halálfélelmem volt. Ne becsülje
le mindezt. Épp elég rémes volt. Azt
gondoltam, soha többé nem dolgozha-
tom a szakmámban, legföljebb Amster-
damban.

- Az se rossz.
 De igen, hiszen kötve vagyok a

nyelvhez. Mikor aztán Bochumból
felkerestek azok a rendes, ártalmatlan
emberek, és felajánlották, hogy vezessem
a színházukat, úgy éreztem, csoda
történt.
 Úgy látszik, önben valami ösztönös fék

működik, amely meggátol a, hogy olyas-mit
tegyen, ami árt a felemelkedésének.
 Ezt nem hiszem. Hiszen soha nem

tettem azt, amit kellett volna.
 De épp ez vált aztán a javára.

 Alighanem a szerencse fia vagyok.
 Így lesz az emberből igazgató a Burg-

theaterben?



- A Burgtheaterben azért lettem igaz-
gató, mert jó előadásokat rendezek, és
mert nálam mindig rendben volt a kassza.
Túl szimplának tartom az egyenletet,
miszerint a sikeres ember szükségképp
opportunista. Az olyan emberek, mint
Beuys vagy Bernhard, sosem alkalmaz-
kodtak, hanem mindenért fizettek, mi-
közben mások besöpörték az állami díja-
kat, méghozzá készpénzben. Thomas
Bernhard első darabjait kigúnyolták. De ő
ennek ellenére sem alkudott meg úgy,
mint a többiek, akiknek már harminc-éves
korukra mások törlik ki a fenekét, és emitt
egy professzori katedrát, amott egy villát
akasztanak le, és ott kuksolnak nagy
pocakkal. Dürrenmatt Bochumba rossz
darabokat küldött nekem, és megtetézte
fellengzős levelekkel, melyek semmilyen
arányban nem álltak a darabok minősé-
gével. Ő persze pályája elején még pom-
pás fickó volt, csak sajnos nem eléggé kö-
vetkezetes. Az ember igazán nem tehet
szemrehányást a sikerért egy Beuys-nak
vagy egy Bernhardnak, akik számtalan
áldozat és vereség után végre kivívták az
elismerést, amely géniuszuknak kijár.
Mint ahogy egy Peter Steintől vagy Klaus
Michael Grübertől sem lehet rossz néven
venni, hogy bizonyos hírnévre vergődtek.
Chéreau, aki megszállott őrült-ként járja a
maga útját, kiemelkedő mű-vész, míg
Dorn r Münchenben egyik rendezését a
másik után keni oda, tetszetősen, de
félkész állapotban, és az eredmény - egy
butikszínház.

 Dieter Dornt kiemelkedő német szín-
házi embernek tartják.
 Ez abszolút lényegtelen. Engem nem

érdekel, mit írnak az újságok. Én hét
hónapon át félholtra próbálom magam,
nem alszom, kiráz a hideg, kikészülök,
mialatt mások péntekenként golfozni
utaznak. Ez a különbség.

 Nem lehet, hogy ez gusztus kérdése?
Az egyik ember a hideglelést élvezi, a má-
sik meg a golfot.
 Nem erről van szó. Én nem

tagadom, hogy élvezem a rendezést, csak
épp különbséget teszek tisztesség és
alkalmazkodás közt. Én nem követeltem
magam-nak százötvenezer márkás
szerződést, mint Schaaf úr Frankfurtban.
Kitüntetést se fogadtam el. A Szövetségi
Érdem-keresztet Weizsácker fejéhez
vágtam. Ezt keményen kimondom, mert
undorító-nak találom, ha művészek
hagyják, hogy karikát fűzzenek az
orrukba. Semmi ki-fogásom Weizacker úr
ellen, akivel egy-szer, mikor a berlini
színházi találkozón megkörnyékezett,
még viszonylag értel-

mesen el is tudtam beszélgetni. Csak az a
véleményem, hogy az állam bennünket
nem tüntethet ki, mivelhogy a művészet-
hez semmit sem ért. Én ezt az egész szart
visszalöktem; az én fenekemet ne foglal-
ják aranyba!
 Nem képzelhető el, hogy az ember az

ilyen nézeteket megtartsa magának?

 Dehogynem, nagyon is elképzelhető.
 Ön viszont szüntelenül hangsúlyozza

őket.
 Mert született fecsegő vagyok. Épp

eleget hallgatok miatta a munkatársaim-
tól.

(Fordította: Szántó Judit)

Az interjú körül azonnal kitört vihart, sőt
viharokat a Theater Heute gazdag doku-
mentációval szemlélteti. Megtudjuk, hogy
Waldheim elnök szóvivője az elnöki gra-
tuláció tényét ugyan elismerte, de a
„nyakcsók" megtörténtét felháborodva
cáfolta, Vranitzky szövetségi kancellár
részéről pedig közölték, hogy a kancellári
íróasztalon nem fekszik semmiféle
lemondólevél Peymanntól (legföljebb a
temperamentumos és sértett művész té-
vesztette össze átmeneti szándékát a
megvalósítással).

Ezen túlmenően azonban sértve érez-te
magát a Burgtheater együttesének je-
lentős része, elsősorban a „régiek", akik
az „idegenből" jött direktor kétéves mű-
ködésével eleve elégedetlenek voltak, s
szemben állnak a Peymann által magával
hozott és favorizált „bochumiakkal", élü-
kön Gert Voss-szal és Kirsten Denével.
Erika Pluhar, a neves Burg-színésznő
például nemcsak amorálisnak, de egye-
nesen fasisztoidnak nevezi Peymann meg-
nyilatkozásait, Franz Morak fiatal szí-
nész, az együttes szóvivője pedig az
interjút „pszichogrammnak" minősíti, s
úgy véli, ha Peymann kiváló rendező is,
igazgatónak nem alkalmas; „Ha az IBM
igazgatója adna ilyen interjút, másnap
már az utcán találná magát." Az együttes
lázadását maga Peymann nyílt levélben
veri vissza. Elismeri és vállalja interjú-
beli megnyilatkozásainak személyes és
szenvedélyes hangvételét, de úgy véli,
nem erről van szó. Ot a Burgtheater radi-
kális megreformálására szerződtették, s a
régi tagoknak nem az interjú, hanem a
reform ellen van kifogásuk, mint ahogy
már kinevezését is eleve ellenezték. Ám
„a művészi munka nem többségi hatá-
rozatokban fejeződik ki", és ő nem haj

landó színházi felfogását és a közös
művészi munkát „retrográd csoportosu-
lások bizalmatlanságának és gúnyjának
kitenni".

Természetesen sokan vannak, akik a
botrány közepébe került direktor védel-
mére kelnek. Vezető színésze, Gert Voss
kijelenti: Peymann nem ért se a straté-
giához, se a taktikához, se a diplomáciá-
hoz - de ő épp ezt tartja egyik legrokon-
szenvesebb vonásának. Peymann kalan-
dor - ám a színház a kalandok színhelye.
Zászlót bont a Peymann-interjúban igazán
nem egyértelműen aposztrofált Tábori
György is, kijelentve, hogy a kispolgári-
nyárspolgári közvélemény egyrészt azt
várja a művésztől, amire ő maga nem
képes, vagyis művészetet, másrészt vi-
szont azt, hogy úgy viselkedjék, mint ők.
Pedig hát „Baudelaire zöldre festette a
haját, Brechtnek nőügyei voltak, Van
Gogh levágta a saját fülét. Nem vagyunk
normálisak - ha azok volnánk, öt percig
se létezhetnénk... A Claus, hát mondjuk
így, nem egy gentleman. De Mozart vagy
Shakespeare se volt az, rólam nem is
szólva".

Bizalmat szavazott Peymann-nak, úgy
tetszik, a közönség is, amely a vitát kö-
vető első premiert, az Oidipusz királyt
negyvenöt perces tomboló ovációval fo-
gadta, és több csoport transzparenseket
lengetett, „Peymann-nak maradnia kell"
felirattal.

A vitát a Theater Heute egyik szer-
kesztője, Peter von Becker foglalja össze,
„Dzsungelháború a Dunánál" alcímmel.
Szerinte az osztrákok egy része még min-
dig a birodalmi álmok összeomlásáért
kárpótolná magát egy elavult és egyre
ködösebb nemzeti színházi ideálképbe
kapaszkodva; ezért a nagy felzúdulás. Az
újságíró így summázza a helyzetet: »Bár a
Peymann-direkció és az együttes hozzá
hű kisebbsége ma a házon belül eléggé
elszigeteltnek látszik, egy szélesebb kon-
textusban szemlélve a színház mégis
kapcsolatba lépett a közép-európai szel-
lemi, irodalmi és művészi áramlatokkal,
úgy, mint 1945 óta még egyszer sem. Ezt
tudja a Peymannt támogató osztrák kor-
mány, és érzi a közönség, melyen belül a
megelőző Benning-érához képest meg-
duplázódott a középiskolások, egyete-
misták s nagyvárosi értelmiségiek száma
- azoké, akik a Burgot eddig múzeumnak
vagy épp mauzóleumnak tekintették.
Peymann bukásával olyan múlt fenye-
getne, melynek Bécsben sincs jövője."


